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االربعاء 29 يونيو 2011

قائدة سيدات فرنسا جزائرية تلقب بـ »زيزو«الرياضية
اهتمت وسائل اإلعالم الفرنسية بالعبة املنتخب الفرنسي النسائي لكرة القدم ذات األصول 
اجلزائرية لويزة نسيب التي لفتت األنظار مؤخرا بفنياتها العالية في املالعب، سواء مع منتخب 
الديوك أو ناديها أوملبيك ليون.ونقلت صحيفة »الشروق« اجلزائرية عن صحيفة »باريزيان«، 
وصفها الالعبة بـ »زيدان املنتخب النسائي الفرنسي«، ألن هناك عدة نقاط تشابه بينهما داخل 
املستطيل األخضر وخارجه.ومن بني أوجه الشبه أن لويزة تنحدر ـ مثل زين الدين زيدان 
ـ من أصول جزائرية، كما أنها من عائلة مهاجرة تقطن في مدينة مارسيليا مثل زيزو،

ترك العب بوليڤي عروس���ه 
التي تزوجه���ا حديثا كي يلبي 
ن���داء املنتخ���ب البوليڤي الذي 
اس���تدعاه للمشاركة في بطولة 
»كوبا أميركا«. ومع اس���تدعائه 
في اللحظة األخيرة، قام املهاجم 
إديڤالدو املولود في البرازيل مبا 
يش���به »املاراثون« كي يتمكن 
م���ن الوف���اء بالتزام آخ���ر: أن 
يتزوج بس���يبيل أم ابنته، التي 
يعي���ش معها من���ذ نحو أربعة 
أعوام. وكشف موقع »آي جي« 
البرازيلي أن إديڤالدو وسيبيل 
أعلنا ارتباطهم���ا في 17 يونيو 
املاضي مبدين���ة كوريتيبا بعد 
موافقة املدي���ر الفني للمنتخب 
البوليڤي جوستافو كنتيروس 
الذي سمح للمهاجم بترك املعسكر 
في األرجنتني لفترة مؤقتة من 
أجل السفر للبرازيل وإمتام زفافه. 
وقال الالعب في مقابلة مع املوقع 
»علي أن أشكر املدير الفني ألنه 
الوض���ع وتركني أرحل.  تفهم 
في كل األح���وال زواجي كان له 
موعد محدد قبل حصولي على 
اجلنسية البوليڤية. حفل الزفاف 

كان رائعا«.

ذك���رت صحيف���ة »ميرور« 
البريطاني���ة أن ناديي أتلتيكو 
مدريد االسباني وفوالم اإلجنليزي 
يسعيان لضم الالعب ديڤيد بنتلي 
ن���ادي توتنهام.وأوضحت  من 
الصحيفة أن االنتقال إلى أسبانيا 
حتديدا قد يكون مغريا بالنسبة 
لالعب خط وسط منتخب إجنلترا 
)26 عاما( الذي تربطه صالت عمل 
باسبانيا منذ أن أصبح شريكا 
في حانة مبدين���ة ماربيال قبل 
عامني. وكان هاري ريدناب، مدرب 
توتنهام، أخبر بنتلي إلى جانب 
عدد من العبي الفريق اآلخرين 
مثل نيكو كارنكيار وويلسون 
باالس���يوس وجيوفاني دوس 
سانتوس وروبي كني وآالن هاتون 
أنهم بوسعهم االنتقال من الفريق 

إذا أرادوا ذلك.

ذكرت صحيف���ة »ال غازيتا 
ديللو س���بورت« اإليطالية أن 
نادي إنتر ميالن اإليطالي مهتم 
بالالع���ب الصاعد كاس���يميرو 
بعد عروض���ه الرائعة مع نادي 
البرازيلي ومنتخب  ساو باولو 
البرازيل للشباب حتت 20 عاما 
خالل األش���هر القليلة املاضية. 
ويسعى إنتر لتعزيز خط وسطه 
هذا الصيف، وقد وضع الالعب 
األرجنتيني الدولي إيڤر بانيغا 
بالفعل على رأس قائمة أولوياته، 
لكن نادي ڤالنسيا االسباني، الذي 
يلعب ل���ه بانيغا، مازال يرفض 
التفريط في العبه مما دفع إنتر 

للبحث عن بدائل أخرى.

يواج����ه امل����درب األرجنتيني 
كالودي����و بورجي املدي����ر الفني 
ملنتخب تشيلي مهمة صعبة للغاية 
عندما يقود فريقه في كوبا أميركا 
حيث يحتاج إلى بلوغ املربع الذهبي 
للبطولة على األقل في أول اختبار 
رسمي له مع الفريق.وتولى بورجي 
مسؤولية الفريق قبل شهور قليلة 
خلفا ملواطنه مارس����يلو بييلسا 
الذي حظي بش����عبية طاغية بني 
أنصار الفريق بعدما قاد منتخب 
تشيلي إلى نهائيات كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا وتأهل للدور 
الثاني )دور الستة عشر( للبطولة 
بعد عدة عروض راقية سواء في 
النهائيات.ويحتاج  أو  التصفيات 
الفريق  إلى الوصول مع  بورجي 
للمربع الذهبي ف����ي بطولة كوبا 
أميركا التي تستضيفها األرجنتني 
من األول إلى 24 يوليو املقبل للتأكيد 
على جدارته بتولي تدريب الفريق 
بعد بييلسا الذي ترك بصمة رائعة 
مع هذا املنتخب. ويرى بورجي أن 
بلوغ املرب����ع الذهبي في البطولة 
يعادل إجناز بييلسا ببلوغ الدور 

الثاني في مونديال 2010.

العب بوليڤي يترك 
عروسه للمشاركة 

في »كوبا أميركا«

أتلتيكو مدريد 
وفوالم لضم بنتلي

إنتر يضع عينه
على كاسيميرو

املربع الذهبي 
حلم تشيلي

أكد ان برشلونة األفضل في العالم وغير قابل للهزمية

أرسنال قد يوافق على بيعه إذا بلغ املقابل 30 مليون إسترليني

أوروغواي صاحبة الرقم القياسي في الفوز بـ »كوبا أميركا« مع األرجنتني تأمل في استعادة األمجاد

ناني باق في مان يونايتد رغم التعاقد مع يونغ

برشلونة يحرض فابريغاس على اإلضراب

فورالن: لدينا القدرة واإلمكانيات للفوز باللقب

اكد اجلناح الدولي البرتغالي 
لويس ناني ان���ه باق مع مان 
يونايتد بطل الدوري االجنليزي 
وذل���ك رغم تعاق���د االخير مع 
اش���لي يونغ من استون ڤيال. 
وش���دد البرتغال���ي البالغ من 
العمر 24 عاما انه سيقاتل من 
اج���ل احملافظة على مركزه في 
الفريق رغم ان يونغ الذي كلف 
»الشياطني احلمر« بني 25 و32 
مليون دوالر، يلعب في املركز 
ذاته. واض���اف ناني لصحيفة 
»سترايتس تاميز« خالل زيارة 
لسنغافورة »من املؤكد اني لن 
اذهب الى اي مكان. ستكون هناك 
منافسة اكبر على املراكز، وفي 
فريق مث���ل مان يونايتد عليك 
دائما ان تك���ون متلهفا للمزيد 

من االلقاب«.
وتس���بب وصول يونغ الى 
مان يونايتد بش���ائعات حول 
احتمال رحي���ل ناني الى ريال 
مدريد او انت���ر ميالن وبايرن 
ميونيخ. واشار ناني في حديث 
لصحيفة »م���اي بايبر« انه لم 
يبحث مع مدربه االسكوتلندي 
اليكس فيرغسون بالدور الذي 
س���يلعبه في الفريق املوس���م 
املقبل، مضيفا »ملاذا علي فعل 
ذلك. النادي كان يعلم مصلحة 
الفريق عندما وقع معه )يونغ(«، 
مشيرا الى ان التعاقد مع جنم 

ذك���رت صحيف���ة »ص���ن« 
البريطانية أن نادي برشلونة 
طالب الالعب سيسك فابريغاس 
باالمتناع عن التدريب مع ناديه 
ارسنال األسبوع املقبل كنوع من 
الضغط إلجبار النادي اإلجنليزي 
على خفض السعر الذي يطلبه 
مقاب���ل تنازل���ه ع���ن خدمات 
الالعب. ويترقب ارسنال بقلق 
شديد يومه األول من معسكره 
التدريبي االستعدادي للموسم 
اجلدي���د ليرى إذا ما كان جنمه 
االس���باني س���ينضم إلى باقي 
زمالئه في التدريبات أم ال. وكان 
ارس���نال رفض عرضا تقدم به 
برشلونة لضم فابريغاس مقابل 
27 مليون جنيه إسترليني )43 
ملي���ون دوالر( وال يتوقع أن 
يوافق النادي االس���باني، بطل 
أوروبا، على دف���ع املبلغ الذي 
حدده ارسنال ثمنا لالعب والذي 
يصل إلى 40 مليون إسترليني 
)64 ملي���ون دوالر(. ويتوقع 
أن يواج���ه ارس���نال ضغوطا 
كبيرة إلمتام الصفقة إذا رفض 
فابريغاس بالفعل االنضمام إلى 
زمالئه في التدريبات املقبلة، وإن 
كانت مصادر مقربة من الالعب 
أك���دت أنه ال ينوي أبدا اللجوء 
إلى مثل هذه املمارسات من أجل 

بعد عروضه القوية ونتائجه 
الرائعة في بطولة كأس العالم 
املاضي����ة، يس����عى منتخ����ب 
أوروغواي إلى مواصلة مسيرته 
الناجحة واملنافس����ة بقوة على 
لق����ب بطول����ة كأس أمم أميركا 
اجلنوبية )كوب����ا أميركا( التي 
تستضيفها األرجنتني من األول 
إلى 24 يوليو املقبل.ويس����عى 
الفريق إلى مواصلة مس����يرته 
الناجحة بعد عام من مشاركته في 
املونديال وأن يصبح منافسا قويا 
وصعب املنال جلميع املنتخبات 
 .2011 املشاركة في كوبا أميركا 
ويرى أوسكار تاباريز املدير الفني 
ملنتخب أوروغواي أن فريقه يدرك 
متاما كيف تبدو نظرة اجلميع 
إليه حاليا والتوقعات امللقاة على 
عاتق الفري����ق، لكن من اخلطأ 
أن يتصور الالعبون أن فوزهم 
باملركز الرابع في مونديال 2010 
سيسهل املهمة عليهم في كوبا 

أميركا.
أتلتيكو مدريد  وأكد مهاجم 
االسباني ومنتخب أوروغواي 
دييغو فورالن بأن منتخب بالده 
سيخوض »كوبا أميركا« وهو أحد 
املرش����حني بقوة إلحراز اللقب. 
واعت����رف فورالن )32 عاما( أن 

على الهزمية مطلقا، رمبا بامكان 
الفريق أن يهزمهم في مناسبة 
مقبل���ة، لكن ال ميك���ن التنبؤ 
بنتيجة مب���اراة قادمة، فكرة 
القدم حتتمل حدوث أي شيء«. 
وأضاف ناني »أعلم أنني قدمت 
في املوس���م املنقضي دور أول 
جيد بعكس ال���دور الثاني، أنا 
اآلن أقضي اجازتي لكي استعيد 
طاقتي م���رة أخرى ومع مطلع 
املوسم املقبل س���أكون جاهزاً 
ألحقق انطالقة قوية وأقدم كل 
ما أس���تطيع لفريقي من أجل 
الوصول إلى نهائي دوري األبطال 

مرة أخرى هذا املوسم«.
من جه���ة اخرى، أش���ارت 
الى أن حارس  تقارير إعالمية 
املرمى االسباني الشاب ديڤيد دي 
خيا بات على اعتاب االنضمام 
إلى فريق م���ان يونايتد، بعد 
وصوله إلى مدينة مانشس���تر 
الطبية.  الفحوص���ات  إلجراء 
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« 
أن م���ان يونايتد ينظر إلى دي 
خيا، حارس مرمى أتليتكو مدريد 
واملتوج مع املنتخب األسباني 
بلق���ب كأس األمم األوروبي���ة 
للشباب حتت 21 عاما بالدمنارك 
قبل يوم���ني، على أنه اخلليفة 
املنتظر للحارس الهولندي ادون 
ڤان در س���ار الذي اعتزل كرة 

القدم نهاية املوسم املاضي.

القصة نفسها، لكن في هذا العام 
يبدو سيسك أقرب إلى االنتقال. 
أمتنى أن يكون هذا العام هو عام 
احلسم وأن نتمكن أخيرا من ضم 

سيسك لفريقنا«.
وذك���رت تقارير إعالمية أن 
أرس���نال قد يواف���ق على بيع 
فابريغاس إذا بلغ املقابل املالي 
30 مليون إسترليني وهو ما يقل 
عن املبلغ الذي اقترحه النادي 
اإلجنليزي في املوسم املاضي. 
وقد يقدم برشلونة عرضا جديدا 
مبقابل مالي أفضل هذا األسبوع 
وأنه في حالة رفع املقابل املالي 
قد يقترب برش���لونة من ضم 
الالعب لصفوف���ه. ومتثل هذه 
التصريحات أنباء رائعة لفريق 
برشلونة الذي يسعى منذ فترة 
طويل���ة لض���م فابريغاس من 
أرسنال ولكن النادي اإلجنليزي 
كان يرفض دائما التفاوض بشأن 
هذه الصفقة. وسافر فابريغاس 
إلى برشلونة لقضاء ما تبقى من 
عطلة الشتاء، وأجمعت الصحف 
ف���ي إقليم كاتالوني���ا على أنه 
سيظل في املدينة االسبانية. وقد 
يسرع أرسنال إلى إنهاء صفقة 
فابريغاس قبل بدء استعداداته 
للموسم اجلديد في اخلامس من 

يوليو املقبل.

حتديد املركز الثالث في مونديال 
2010. وقال فورالن »لم نشعر 
باحل����زن ألنه����ا كان����ت مباراة 
جيدة، بذلنا كل ما بوس����عنا«.

ويرى فورالن أن فشل املنتخبني 
البرازيلي واألرجنتيني في بلوغ 
املربع الذهب����ي مبونديال 2010 
ال يعد مؤش����را لتفوق منتخب 
أوروغواي عليهما في كوبا أميركا 
ف����ورالن »البطولة  2011. وقال 
ستكون في غاية الصعوبة ألن 
جميع الفرق استعدت لها جيدا 
وجميع املنتخبات تضم العبني 
متميزين«.وينتظ����ر أن يكون 
منتخب تش����يلي بقيادة املدرب 
األرجنتين����ي كالوديو بورجي 
ه����و املنافس األق����وى ملنتخب 
أوروغواي في املجموعة الثالثة. 
وتضم املجموعة أيضا منتخبي 
بيرو واملكس����يك. وقال فورالن 
»املنتخبات الثالثة قوية للغاية 
وتقدم كرة قدم متميزة«. ويرى 
فورالن أن املنتخب األرجنتيني 
لن يعاني من الضغوط بسبب 
تعطش جماهيره إلحراز اللقب 
للمرة األولى منذ 18 عاما وإمنا 
سيحدث العكس حيث سيحظى 
الفريق األرجنتيني مبس����اندة 

هائلة من مشجعيه.

بوس���طن وتختتم في 30 منه 
في العاصمة واشنطن.

من جانب آخر، كشف ناني 
أن برشلونة هو النادي األفضل 
في العالم اآلن وان العبي فريق 
جوسيب غوارديوال غير قابلني 
للهزمية. وأش���ار ناني الى أن 
برش���لونة األفضل بكل تأكيد، 
لقد بدوا له وكأنهم غير قابلني 

غوارديوال في ضم فابريغاس بأي 
ثمن، لكن رئيس النادي ساندرو 
روسيل حريص على عدم فرض 
ضغوط على ميزانية النادي من 
أجل استعادة العبه السابق. وقال 
سيرجيو بوسكيتس العب خط 
وسط برشلونة »كل عام نعيش 

ومس����توى منتخب أوروغواي 
احلال����ي يلقى ترحيبا واقتناعا 
لدى اجلميع«. وأوضح فورالن 
أن ه����ذا االقتناع يأتي حتى مع 
الهزمية التي من����ي بها الفريق 
أمام املنتخ����ب األملاني في لقاء 

استون ڤيال سيقدم دفعا مهما 
للفريق.

يذكر ان مان يخوض جولة 
آسيوية ترويجية بدأها في 23 
الشهر اجلاري في هونغ كونغ 
ويختتمها في السابع من يوليو 
ف���ي س���نغافورة، قبل  املقبل 
الى جولته االميركية  االنتقال 
التي تب���دأ ف���ي 13 يوليو في 

االنتقال لبرشلونة. وفي الوقت 
الذي يصر فيه ارسنال على عدم 
التفريط في فابريغاس إال باملقابل 
ال���ذي حدده، يبذل برش���لونة 
قص���ارى جهده إلقناع أو حتى 
إجبار الن���ادي اإلجنليزي على 
خفض السعر املطلوب.ويأمل 

فريقه ميتلك حاليا القدرة على 
حتقيق احلل����م والفوز باللقب، 

وقال فورالن »لدينا فرصنا«.
وقال فورالن: »املركز الرابع 
في املونديال يعني الكثير، الناس 
في أوروغواي يعشقون كرة القدم 

جنم مان يونايتد لويس ناني

جنم أرسنال سيسك فابريغاس يقترب من برشلونة

مهاجم أوروغواي دييغو فورالن

تعادل سيدات إجنلترا واملكسيك

فاران ينضم إلى ريال مدريد رسميًا

صراع أوروبي على نيمار وغانسو

ريال وتشلسي يتنازعان على كوينتراو

أنيلكا يعترف مبسؤوليته عن أزمة 
»الديوك« في مونديال 2010

س���قط املنتخب اإلجنليزي في فخ التع���ادل 1 - 1 مع نظيره 
املكس���يكي في اجلولة األولى من مباريات املجموعة الثانية في 
الدور األول لبطولة كأس العالم السادسة للسيدات املقامة حاليا 
في أملانيا. واقتسم املنتخبان املركز الثاني في املجموعة برصيد 
نقطة واحدة لكل منهما خلف املنتخب الياباني الذي حقق الفوز 
2 - 1 على نظيره النيوزيلندي. من جانب آخر، أعلن االحتاد الدولي 
)فيفا( أن الالعبة جايد بوهو مت اس���تبعادها من املشاركة في أي 
مباري���ات لكرة القدم ملدة ش���هرين، مما يعني أنها لن تتمكن من 
متثيل بالدها غينيا االستوائية في مباراة اليوم أمام النرويج، فيما 

تلتقي البرازيل مع استراليا اليوم في إطار املجموعة الرابعة.

أكد رئيس نادي لنس الفرنس���ي جيرفيه مارتل ان قلب 
الدفاع الش���اب رافائيل فاران )18 عاما( وقع عقدا مع ريال 
مدريد االس���باني بعد ان اجتاز الزيارة الطبية الروتينية. 
ولعب فاران � الذي انهى امتحان شهادة البكالوريا قبل ايام 
� 23 مباراة مع لنس الذي هبط في نهاية املوسم الى الدرجة 
الثانية.وذكرت مصادر مطلعة على الصفقة ان قيمتها وصلت 
ال���ى 10 ماليني يورو، وقد متت بناء على توصية من النجم 
الفرنسي السابق زين الدين زيدان، مستشار رئيس النادي 
امللكي، الذي امتدح الالعب الشاب »املوهوب والواعد«، معتبرا 
انه من »طينة« لوران بالن مدرب منتخب فرنسا حاليا. وكان 
فاران ضمن خيارات االسكوتلندي اليكس فيرغسون مدرب 

مان يونايتد بطل اجنلترا، وجاره مانشستر سيتي.

تستمر أبرز االندية االوروبية في مالحقة جنوم سانتوس 
البرازيلي املتوج حديثا بلقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، 
ويريد املهاجم الصاعد نيمار أن يصبح أفضل العب في العالم 
دون أن يترك بالده، بحس����بما أكد رئيس ناديه لويس ألڤارو 
دي أوليڤيرا ريبيرو. وقال ريبيرو »أعتقد انه س����يتلقى عدة 
ع����روض مغرية، لكني أحتدث كثي����را مع نيمار وهو يركز كي 
يصب����ح أفضل العب في العالم من خالل احترافة في البرازيل، 

وبذلك سيكون اول من يحقق هذا االجناز«.
من جانب آخر، دخل على اخلط ميالن بطل ايطاليا الراغب 
بقوة في ضم العب الوسط غانسو. وذكرت الصحف البرازيلية ان 
ميالن ينوي ضم غانسو )21 عاما( في فترة االنتقاالت الشتوية 
املقبلة بعد خوض����ه كأس العالم لألندية في اليابان مع فريقه 

البرازيلي املتوج بلقب املسابقة القارية.

ودع الظهير االيسر البرتغالي الدولي فابيو كوينتراو زمالءه 
في نادي بنفيكا متهيدا النتقاله الى ريال مدريد االس����باني في 
مطلع يوليو املقبل، بحسبما ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية. 
وذكرت الصحيفة ان كوينتراو حضر الى اول متارين الفريق هذا 
املوسم ليرحب بزمالئه وليقول لهم »وداعا« قبل انتقاله املنتظر 
الى النادي امللكي.وتردد سابقا بان رئيس بنفيكا لويس فيليبي 
فييرا اجتمع مبسؤولني في النادي االسباني، واتفق الطرفان على 
انتقال كوينتراو الى فريق العاصمة االسبانية مقابل 22 مليون 
يورو.وفي حال متت الصفقة، سينضم كوينتراو )23 عاما( الى 
ثالثة زمالء له في املنتخب البرتغالي وهم كريستيانو رونالدو 
وريكاردو كارڤاليو وبيبي. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة »دايلي 
مي����رور« البريطانية ان البرتغالي اندري فياس � بواس مدرب 
تشلس����ي مستعد للدخول في منافس����ة مع »قدوته« ومواطنه 

جوزيه مورينيو مدرب ريال حاليا الستقطاب كوينتراو.

اكد الدولي الفرنسي السابق والعب تشلسي احلالي نيكوالس 
انيلكا انه هو املسؤول عما حصل في مونديال جنوب افريقيا عام 
2010 مع املنتخب الفرنسي. وكان انيلكا ترك معسكر املنتخب بعد 
لقاء املكسيك ودخل في معركة كالمية مع مدرب املنتخب انذاك 
رمي����ون دومينيك مما ادى الى اضراب الالعبني عن التدريبات، 
وقال انيلكا »اذا اردمت ان تلقوا اللوم واملسؤولية على احد فيما 
حصل في جنوب افريقيا فانا مستعد لتحملها وميكنكم القول 
انني اعترف اني انا املسؤول عما حصل في املونديال االفريقي، 

وال تبحثوا او تتكلموا في االمر بعد اآلن«.

متفرقات عاملية
٭ أعلن مانشستر سيتي االجنليزي عن وفاة اسطورته 
وقائده الس���ابق مايك دويل عن 64 عاما بعد صراعه مع 
املرض.وخاض دويل الذي عانى من فشل في الكبد، اكثر 

من 550 مباراة بالوان مانشستر سيتي.
٭ أكملت أستراليا عقد املتأهلني إلى دور الـ 16 لكاس العالم 
لكرة القدم للشباب حتت 17 سنة التي حتتضنها املكسيك، 

وذلك بعد تعادلها مع الدمنارك 1 - 1 ويلتقي املنتخب االسترالي 
ومنتخب اوزبكستان في دور الستة عشر اليوم.

٭ وافقت اللجنة األوملبية الدولية للرياضيني املشاركني 
في دورة األلعاب األوملبي���ة الصيفية املقررة بالعاصمة 
البريطانية لندن في العام املقبل على إمكانية اس���تخدام 
ش���بكتي »تويتر« و»فيس ب���وك« للتواصل االجتماعي 
وكذلك املنتديات لنشر جتاربهم وخبراتهم خالل فعاليات 

الدورة.
٭ اكد العب نادي برشلونة االسباني داڤيد ڤيا للموقع 

الرسمي للفريق عن رغبته في انهاء مسيرته الكروية مع 
النادي الكاتالوني.

٭ ذكر الظهير البرازيلي الدولي السابق جوليانو بيليتي 
اعتزاله كرة القدم بس���بب مشاكل بدنية بحسب ما ذكر 

على مدونة »تويتر«.
٭ خضع العب وسط ريال مدريد االسباني اجلديد الدولي 

التركي حميد التينتوب لعملية جراحية ناجحة في فقرات 
ظهره في املانيا، وذلك حسبما اعلن النادي امللكي. وذكر ريال 

في موقعه على شبكة االنترنت ان »التينتوب سيبقى في 
املستشفى حتى السبت املقبل بعد خصوعه لعملية جراحية 

ناجحة في ميونيخ«.


